
Zápisnica 
z výročnej členskej schôdze Slovenského retriever klubu 

Trusalová 23. augusta 2013 

 

1. registrácia prítomných členov  - podľa prezenčnej listiny na začiatku schôdze prítomných 93 

členov klubu, neskôr na voľby do orgánov SRK bolo prítomných 95 členov klubu (pozri prezenčná 

listina); 

 

2. odsúhlasenie programu schôdze - všetci prítomní hlasovali ZA: 93, prednesený program 

schôdze, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0; 

 

3. voľby komisií a overovateľov zápisnice: 

mandátovo-volebná komisia: 

p. Daniela Deptová - predseda 

p. JUDr. Monika Holická - člen 

p. Zlatica Martonková - člen 

ZA: 86  PROTI: 4  ZDRŽALI SA: 3 

 

návrhová komisia: 

p. Ing. František Paulíny - predseda 

p. Ing. Zuzana Gašparová - člen 

p. Mária Kľučárová - člen 

ZA: 90  PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 3 

 

overovatelia zápisnice: 

p. Róbert Martonka 

p. Desanka Petrová 

ZA: 92  PROTI: 0  ZDRŽALI SA: 1 

 

4. voľba volebnej komisie - vybavené v bode 3. voľbou mandátovo-volebnej komisie 

 

5. referovane správ členov výboru SRK: 

- všetky správy(prezidenta SRK, ekonómky, hlavnej poradkyne chovu, výcvikára, matrikárky a 

predsedu kontrolno-revíznej komisie) boli zverejnené 14 dní pred konaním výročnej členskej 

schôdze na webovej stránke SRK; 

- prezident SRK v rámci tohto bodu vyzval prítomných členov ku podávaniu otázok, prípadne 

pripomienok ku zverejneným správam o činnosti - nikto z prítomných nevzniesol žiadne 

pripomienky, žiadne námietky; 

- vystúpil p. Ing. Paulíny - zhodnotil v krátkosti činnosť KRK, poďakoval sa za doterajšiu dôveru a 

do KRK  už ďalej nekandiduje, prezident SRK sa mu poďakoval za vykonanú prácu; 

 

6. návrhy výboru SRK členskej základni: 

1. SRK dáva na vedomie členskej základni, že Slovenský Retriever Klub sa riadi novým 

Chovateľským a zápisným poriadkom SPZ, zverejneným na webovej stránke Slovenského 

poľovníckeho zväzu. 

2. v súlade s Chovateľským a zápisným poriadkom SPZ bude spracovaný návrh dohody o 

poskytovaní služieb nečlenom klubu. 

3. návrh výšky poplatkov pre nečlenov SRK na zabezpečenie chovu, výšku poplatkov výbor SRK 

schválil, budú uverejnené na webovej stránke SRK; 

4. výbor SRK predkladá návrh na zmenu stanov SRK: 

a) zmena stanov SRK: 

 - § 5 bod 1. vypúšťa sa posledná veta, 

 - § 5 bod 3. dopĺňa sa veta: 

"Nemôže však voliť orgány klubu a byť do nich volený, ak nemá trvalý pobyt na území 

Slovenskej republiky." 



- § 7 bod 1. text v zátvorke znie: "(§ 5 bod 3. a 7., § 13)" 

- § 10 bod 10. sa bodka na konci nahrádza čiarkou a dopĺňa sa text: "pokiaľ majú trvalý 

pobyt na území Slovenskej republiky." 

ZA: 93  PROTI: 0  ZDRŽAL SA: 0 

 

- členská základňa oboznámená s uzneseniami výboru SRK zo dňa 22. 08. 2013 (zatiaľ sa riadime 

Chovateľským a zápisným poriadkom SPZ, výbor vypracuje znenie dohody o poskytovaní 

chovateľského servisu pre nečlenov SRK); 

- prednesený návrh nových poplatkov pre chovateľov - nečlenov SRK, 

ZA: 92  PROTI: 0  ZDRŽAL SA: 1 

 

b) návrh p. Silvie Hanovej na zmenu chovných podmienok golden retrieverov 

p. Hanová 

- navrhuje ako jednu z chovných podmienok vyšetrenie golden retrieverov na genetické ochorenie, 

na slepotu, vyskytujúce sa najviac u plemena golden retriever, navrhuje, aby tieto vyšetrenia boli 

povinné pri uchovnení golden retrieverov, 

- § 1 bod 2. - 6. CH a ZP FCI, SKJ aj SPZ - kluby sú povinné vyšetrovať u psov ochorenia PRA - 

týmto navrhuje SRK (aspoň pre plemeno golden retriever), aby sme dodržali tieto ustanovenia 

poriadkov a odhlasovali to ako jednu z podmienok chovu golden retrieverov a tým aj úpravu nášho 

chovateľského a zápisného poriadku, 

- v Slovenskej republike zatiaľ štatistika výskytu tohto ochorenia nie je vedená, vyšetrenie má 

urobené asi 20 psov, z toho asi 5 je pozitívnych; 

p. Janega 

vystúpil k tomuto ochoreniu a chovným podmienkam 

- pre porovnanie informuje o podmienkach chovu v iných kluboch (NDS, NKS, anglické stavače, 

duriče, slovenský kopov, brlohári) -  pozrel si chovné podmienky klubov poľovných psov na 

Slovensku.  

- vyšetrenie PRA je doporučené klubom len v jednom z vymenovaných klubov  

- náš klub má povinné vyšetrenia psov na DBK, DLK, EIC - ale nikto to seriózne nevyhodnocuje, 

preto navrhuje, aby klub smeroval viac k doporučeniu členom - chovateľom, aby toto vyšetrenie 

bolo doporučujúce, za zdravý chov v prvom rade zodpovedá chovateľ, 

- navrhuje urobiť seriózny výskum zo strany klubu; 

p. Schlumsová 

- vie o dvoch ďalších kluboch, kde sú povinne robené vyšetrenia na dedičné ochorenia očí, 

- golden retriever je tiež plemenom, kde sa toto ochorenie viac vyskytuje, nikto však nevie v akom 

veku sa to u psa prejaví, 

- je za to, aby sa chovali zdravé jedince a šteniatka bez dedičných ochorení; 

p. Valenta 

reaguje na p. Janegu 

- genetické vyšetrenia labrador retrieverov na EIC bol zo strany SRK veľmi dobrý krok, 

- upozorňuje, že DBK sa dedí úplne inakším spôsobom, z dvoch zdravých 0 jedincov môže vyjsť aj 

iný výsledok, ale pri EIC jedince s 0 dávajú už čisté potomstvo  

- s testovaním na EIC v podstate čistíme chov labradorov a vyhodnotenia testov predsa sú, robia sa; 

p. Ďurechová 

- pýta sa prečo AFECTED nevyraďujeme z chovu, 

- vyšetreniami chceme predsa čistiť chov od mutácie, takže nemali by sme páriť jedince ani s 

prenášačmi, 

p. Hanová  

-   pri párení AFECTED s CARRIER (prenášačmi) vieme aspoň čiastočne znížiť výskyt ochorenia, 

p. Ďurechová 

- na internete pozerala pomer vyšetrených psov - celkom 500, z toho čistých bolo 340 a cca 40-60 

psov bolo postihnutých, preto navrhuje, aby aj prenášači neboli párení, 

p. Kúdelová 

- pravidelne vyšetruje svojich psov golden retrieverov sama z vlastnej vôle, féroví chovatelia by to 

mali robiť z vlastného presvedčenia,  

- chovateľov nechce nútiť do tohto vyšetrenia, mala by to byť ich osobná záležitosť, 



p. Guzanová 

- ide o to, že keby to bolo povinné, chovy by boli čisté, 

p. Kúdelová 

- v severských krajinách sú nezávislé databázy, v ktorých sú zverejnené výsledky vyšetrení psov, je 

to objektívne, 

- u nás je to ovplyvniteľné a je na majiteľovi čo zverejní a čo uzná za vhodné zverejniť, 

p. Hanová 

- vo francúzsku budú tieto vyšetrenia PRA 1,2 povinné od 1. 1. 2014, 

p. Deptová 

-  je potrebné robiť u golden retrieverov tieto vyšetrenia, aj ona to robí u svojich psov, ale najlepšie 

by bolo doporučujúce stanovisko SRK ku týmto vyšetreniam, 

p. Holická 

- súhlasí s p. Kúdelovou - chovatelia by si to mali sami urobiť a SRK by mal mať len doporučujúce 

stanovisko, 

- chýbajú pramene z čoho sú dané výsledky zverejnené na webe, 

- doporučuje, aby SRK urobil nejakú osvetu, prednášky, aby chovatelia dobrovoľne chceli robiť 

tieto vyšetrenia, 

p. Orlovská 

- návrh p. Hanovej je dobrá vec, ale tiež sa prikláňa k tomu, aby to bolo od SRK len s 

doporučujúcim stanoviskom a v prípade realizácie týchto vyšetrení, dať členom zľavu na chovnosti 

- ide o motiváciu na robenie vyšetrení, 

p. Guzanová 

-  labrador retriever má povinné vyšetrenie EIC, golden retriever by to tiež mohol mať povinné 

p. Marušinová 

- úľavy na vyšetrenie očí máme v poplatkoch, 

- bolo by dobré, aby to bolo povinné, 

- vyšetrenie EIC . prinieslo do SRK 80 % čistých jedincov, chov sa ozdravil, 

p. Palušková 

- vyšetrenia sú dobré, ale potom je veľmi ťažké nájsť sučku a psa, aby bolo dobré spojenie aj po 

exteriérovej aj po pracovnej (vlohovej) stránke, 

p. Ďurechová 

- súhlasí s názorom, že nosič by mohol byť z iných dôvodov zaujímavý pre chov, ale treba dať 

potom pozor, s kým budú daného jedinca páriť, 

p. Hanová 

- golden retriever patrí medzi plemená, ktoré sú chorobami PRA 1 a PRA 2 najviac postihované a 

preto navrhuje, aby toto bolo povinné, 

p. Baloghová 

- navrhuje, aby na webe SRK boli zverejnené všetky výsledky vyšetrení PRA a podľa toho si budú 

chovatelia vyberať jedincov na párenie, 

p. Valenta 

- ukončuje diskusiu a žiada p. Hanovú či trvá na svojom návrhu, alebo ho sťahuje? 

p. Hanová 

- trvá na svojom návrhu: 

"zmena chovných podmienok plemena golden retriever, povinne robiť vyšetrenia PRCD PRA 1 a 

PRA 2, dovoliť párenie medzi CLEAR + CLEAR, max. AFECTED + CLEAR, inak nie." 

ZA: 37  PROTI: 19  ZDRŽAL SA: 23  

Nehlasovalo: 14 - boli mimo rokovacej miestnosti schôdze 

Výsledok: návrh nebol prijatý. 

 

c) návrh rozpočtu SRK na rok  2013 

- informuje o predpokladaných príjmoch 20.000,- E a predpokladaných výdavkoch 20.000,- E, z 

roku  2012 bola vykázaná úspora, SRK chce tieto peniaze minúť na organizáciu ešte naplánovaných 

akcií, pričom by bol organizovaný národný aj medzinárodný fieldtrial, 

- schválenie rozpočtu na rok 2013: 

ZA: 73  PROTI: 0  ZDRŽAL SA: 0 

Nehlasovalo: 20 - boli mimo rokovacej miestnosti schôdze 



 

7. Diskusia 

p. Fendek - nový člen 

- navrhuje výboru SRK, dať rady novým členom SRK na dovolenke s retrieverom, chovateľské 

informácie a rady ku žrádlu, obojkom, ku praktickým otázkam chovu... 

p. Ilavská 

- v prvý rok a dovolenke s retrieverom to tak takto vnímala aj ona 

p. Janega 

- každý rok na začiatku podujatia v pondelok ráno pri začiatku výcviku sú vždy ľudia rozdelení do 

skupín ku konkrétnym výcvikárom, oznámené sú aj organizačné pokyny, vždy je vypísaný aj 

plagát, 

- v rámci výcvikových skupín je posudzovaný každý pes, pričom výcvikár vždy doporučí 

majiteľovi ako pokračovať vo výcviku, na aké chyby sa zamerať, 

p. Fendek 

- jemu ide o to aby dostal rady o tom aký typ vodítka používať, aké dummy, je rád osobnému 

kontaktu s inými majiteľmi psov, len sa musel veľa vypytovať, 

p. Reichel - nový člen 

- chýbajú im informácie od ostatných chovateľov do rodiny retrieverov, preto navrhuje tzv. prvý 

večer nováčikov 

p. Veselovská 

- navrhuje, aby tento večer bol stabilným programom dovoleniek s retrieverom - prvý večer 

zoznamovanie sa, 

p. Polcer - nový člen 

- prišiel neskôr o 1 deň, jeho osobný dojem je, že pokiaľ sa opýtal p. Marušinovej, p. Schlumsovej a 

p. Janegu - bolo mu odpovedané, 

p. Guzanová 

- ešte ku podmienkam chovu: 

podľa nej je OVVR málo na uchovnenie, mali by byť podmienky nastavené náročnejšie, resp. aby 

mal pes aspoň 2 skúšky 

p. Valenta 

- každý máme rád svojho psa - retrievera, hoci je to poľovné plemeno, retriever má aj iné využitie - 

šport. kynológia, canisterapia a iné... netlačme ortodoxne poľovnú líniu, robme ďalej so zverou, ale 

nenúťme takých ľudí, ktorí chcú mať psa aj na iné využitie, nie len poľovné, 

p. Mgr. Veselovská 

- keď pre podmienky chovnosti sú povinné 2 výstavy psa, tak nech sú povinné aj 2 skúšky, alebo 

urobme chovné podmienky 1 výstava a 1 skúška, 

p. Deptová 

- nenúťme ľudí na iné typy skúšok, OVVR na uchovnenie stačí, 

p. Kúdelová 

- v zahraničí sú chovné podmienky iné, dať rovnaké šance tzv. pracovným retrieverom aj u nás, 

upraviť im podmienky chovu; 

Ukončenie diskusie. 

 

8. Voľby do orgánov SRK 

- prítomní členovia schválili spôsob tajnej voľby  

ZA: 95  PROTI: 0  ZDRŽAL SA: 0 

- mandátovo-volebná komisia oboznámila členov s postupom volieb (podľa § 13 stanov SRK), 

- predstavovanie sa jednotlivých kandidátov do orgánov SRK, 

- začiatok hlasovania o 17.29 hod., ukončenie o 17.35 hod., pozbieranie volebných lístkov, 

- vyhlásená 20 minútová prestávka; 

- vyhlásenie výsledkov volieb o 18.48 hod. mandátovo-volebnou komisiou: 

odovzdaných 94 lístkov pre voľbu výboru SRK - všetky platné 

odovzdaných 94 lístkov pre voľbu KRK SRK - platných 93 lístkov 

odovzdaných 94 lístkov pre voľbu predsedu KRK SRK - platných 93 lístkov 

 

 



- do výboru SRK boli zvolení kandidáti: 1. Helena Saganová - 83 hlasov, 2. Margita Marušinová - 

73 hlasov, 3. Jakub Ďurech - 71 hlasov, 4. Dušan Valenta - 70 hlasov, 5. Edita Schlumsová - 69 

hlasov, 6. Ivana Tormová - 65 hlasov, 7. Adriana Martonková - 59 hlasov; 

 

- do kontrolno-revíznej komisie SRK boli zvolení kandidáti: 1. Andrea Ďurechová - 90 hlasov,      

2. Juraj Straka - 88 hlasov, 3. Zuzana Gašparová - 81 hlasov;  

 

- za predsedu kontrolno-revíznej komisie SRK bola zvolená Zuzana Gašparová s počtom 68 hlasov,  

druhá skončila Andrea Ďurechová s počtom 20 hlasov a tretí skončil Juraj Straka s počtom 5 hlasov. 

 

- o 19.30 hod. vyhlásenie zloženia nového výboru SRK na ďalšie funkčné obdobie v zložení: 

prezident SRK MVDr. Dušan Valenta 

viceprezident SRK Ing. Ivana Tormová 

sekretárka SRK Mgr. Helena Saganová 

ekonómka SRK Margita Marušinová 

matrikárka SRK Adriana Martonková 

výcvikár SRK Jakub Ďurech 

hlavná poradkyňa chovu SRK Edita Schlumsová, 

členská schôdza vzala na vedomie výsledky volieb. 

 

9. Návrhy od návrhovej komisie: 

1. členská schôdza ODSÚHLASUJE zmenu stanov SRK, 

2. SRK ODSÚHLASUJE zmenu poplatkov pre nečlenov SRK (za chovateľský servis), 

3. zmeny v podmienkach chovnosti golden retrieverov - NEODSÚHLASENÉ, 

4. členská schôdza SCHVAĽUJE rozpočet SRK na rok 2013, 

5. ODSÚHLASENÁ "večera nováčikov" v prvý večer na dovolenkách s retrieverom, 

6. členská schôdza vzala na vedomie výsledky volieb; 

 

Zápis návrhovej komisie svojimi podpismi overili: 

1. Ing. František Paulíny v.r. 

2. Ing. Zuzana Gašparová v.r. 

3. Mária Kľučárová v.r. 

 

Prezident SRK ukončil rokovanie schôdze a poďakoval členom za účasť. 

 

Zapísala: Mgr. Helena Saganová v.r. 

Zápisnicu overili: p. Desanka Petrová v.r. 

            p. Róbert Martonka v.r.  

 

 

 

 

 

 


